
Siga-nos nas redes sociais:

Peer Powered Cities and Regions

#H2020PROSPECT

Aprendizagem entre pares de 
autoridades regionais e locais, 
para financiar e implementar 

planos para a energia sustentável 
e para o clima

Visite-nos em
www.h2020prospect.eu

Aprendizagem entre 
Pares de Cidades & 

Regiões

Quer saber como estabelecer relacionamentos com 
administrações locais e regionais semelhantes à 
sua, de toda a Europa? 

Aproveite a oportunidade de estabelecer uma 
rede forte e ficar conectado ao futuro!

Mentores e Mentorandos

Procura mostrar as 
realizações da sua 
cidade ou região?

Está à procura de 
esquemas de 
financiamento 
inovadores?

Sobre o PROSPECT
Aprenda com as melhores práticas em 
financiamento inovador para implementar os seus 
projetos para a energia sustentável e ação climática 
(por exemplo, no âmbito do compromisso do Pacto 
de Autarcas) através do nosso programa de 
aprendizagem entre pares.

Programa de Aprendizagem
Pode aprender e partilhar experiências de duas 
formas: através da orientação entre pares ou visitas 
de estudo.

No que consiste a orientação 
entre pares?
A orientação entre pares é uma relação de um para 
um, entre um mentor e um mentorando, 
caracterizada por um aconselhamento mais 
aprofundado e uma resolução conjunta de 
problemas.

No que consiste a visita de 
estudo?
Um grupo de mentorandos visitará um mentor 
para trocar conhecimento, aprender com as 
melhores práticas na obtenção de financiamento e 
interagir com as principais partes interessadas.

O programa de aprendizagem será em inglês, 
gratuito, e os custos de viagem para uma pessoa 
por cidade serão reembolsados.

15 mentores e 15 
mentorandos em 
3 anos

15 mentores 
e 105 

mentorandos 
em 3 anos



Passo 3: Reunindo
Visita física e atividades de 
aprendizagem entre pares

Passo 4: Avançar
Verificação e Avaliação de 

Transferibilidade online - Feedback

Passo 1: Iniciando
Sessão de Orientação Online

Passo 2: Trabalhando juntos
Desenvolvimento de Plano de Aprendizagem Online 

& Atividades de Aprendizagem entre Pares

Os nossos 5 
módulos de 

aprendizagem 
temáticos

Aproveite a oportunidade de ser certificado 
como um profissional com conhecimentos na 
área do financiamento inovador no final do 
programa!

Passo a passo
Haverá um total de 3 ciclos de aprendizagem, 
começando respetivamente em maio de 2018, 
setembro de 2018 e março de 2019.

Como Mentorando, poderá incrementar o 
seu conhecimento sobre os esquemas de 
financiamento relevantes que permitam 
lançar a implementação de ações para a 
energia sustentável e para o clima em 
cidades e regiões.

Como Mentor, poderá mostrar as suas 
realizações na área da energia sustentável e 
ação climática e ter a sua cidade ou região 
referenciada como uma melhor prática 
europeia, inspirando outros!

O projeto PROSPECT recebeu financiamento do programa de 
investigação e inovação Horizonte 2020 da União Europeia ao 
abrigo do acordo de subvenção – grant agreement nº. 752126.

A campanha está aberta de 
8/1/2018 a 16/2/2018

Aderir agora
www.h2020prospect.eu

Contacte-nos
www.h2020prospect.eu/helpdesk

Quem somos

Público-alvo
Procuramos 150 autoridades locais e regionais, que 
se possam juntar como mentor ou mentorando. Os 
participantes podem ser técnicos de cidades e 
regiões - e entidades públicas que os representam 
(por exemplo, agências de energia) - na União 
Europeia.

Edifícios 
públicos

Edifícios 
privados Transportes Iluminação 

pública
Ações 

transversais


